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Imposto de Renda 2014 

Estamos trabalhando há 392 dias  

sem acidentes de trabalho. 

Nosso recorde é de 611 dias sem  

acidentes com afastamento. 

Momento Saúde 

• Economia acima da média no horário de verão 

• O dono do pedaço 

• Vendas de fertilizantes aumentam 5% em 2013 

• O que você pode fazer para economizar água? 

• Cirrose 

• Obesidade - Mitos e Verdades 
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• Feriados 

• Datas comemorativas do mês de Março 

• Fique por dentro 

Fabrica em Foco 

A Receita Federal editou sexta-feira, 21 de fevereiro, a Instrução Normativa 1.445, 
que dispõe sobre a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013. Com relação à obriga-
toriedade de apresentação da declaração de ajuste, houve uma pequena correção no 
valor. 25.661,70 em 2013. No ano passado, estava obrigado a declarar quem rece-
beu no ano acima de R$ 24.556,65.Também está obrigado a prestar contas ao Fisco 
quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 
fonte acima de R$ 40 mil.  
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Curiosidades 

Cooperfértil Informa 

 

• Capacete de Segurança 

• Manutenção do Capacete de Segurança 

• Entrega de Material Escolar 2014 

• Campanha Acidente Zero 

“Verifique quem foi o ganhador do mês de 

Fevereiro/14” 
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Curiosidades 

Datas comemorativas no mês de Março 2014  

02 - Dia Nacional do Turismo 
03 - Dia do Meteorologista 
05 - Dia do Filatelista Brasileiro 
07 - Dia do Fuzileiro Naval 
08 - Dia da Mulher 
10 - Dia do Sogro 
10 - Dia do Telefone 
12 - Dia Mundial Contra a Cibercensura 
12 - Dia do Bibliotecário 
14 - Dia do Vendedor de Livros 
14 - Dia da Incontinência Urinária 
14 - Dia Nacional da Poesia 
14 - Dia Nacional dos Animais 
15 - Dia da Escola 
15 - Dia Mundial do Consumidor 
19 - Dia de São José 
19 - Dia do Carpinteiro e do Marceneiro 
20 - Dia Internacional da Felicidade 
21 - Dia Universal do Teatro 
21 - Dia Mundial da Terra 
21 - Dia Internacional Contra a Discriminação 
Racial 
21 - Dia Internacional da Síndrome de Down 
21 - Dia Internacional das Florestas e da Árvore 
22 - Dia Mundial da Água 
23 - Dia do Optometrista 
26 - Dia do Cacau 
27 - Dia do Circo 
28 - Dia do Diagramador 
28 - Dia do Revisor 
30 - Dia Mundial da Juventude 
31 - Dia da Saúde e Nutrição 
31 - Dia da Integração Nacional 

Fábrica em Foco  

Capacete de Segurança 

Este tipo de equipamento tem a finalidade de proteção contra impactos de  
objetos sobre o crânio. Na área fabril este EPI é muito importante devido a 
varias situações do dia  a dia que podem representar risco de impacto 
contra a cabeça .     

Manutenção: Para limpar e esterilizar, mergulhar em água contendo detergente pelo 
menos durante 1 minuto. Os cascos deverão então ser esfregados e enxugados após o que 
serão inspecionados, cuidadosamente para verificar se há algum sinal de da-
nos. 

Inspecionar frequentemente o sistema de suspensão (coroa, carneira). 

Os laços (ajuste da coroa), se houverem deverão ser apertados seguramente. 

Revisar a distância correta entre os cascos e a suspensão (4 cm). 

Todos os componentes, casco, suspensão, tira absorvente de suor ou quaisquer outros 
acessórios, deverão sofrer inspeção visual, diariamente, para verificar se há trincas, ou ou-
tros danos ocorridos em consequência de impactos por batidas, quedas acidentais  ou des-
gastes grosseiros que possa reduzir o grau de segurança original. 

Evitar contato com  solventes e calor extremo.  

Não deixar exposto a luz solar. Guardar dentro do armário.  

Descarte: Qualquer parte gasta, danificada ou defeituosa, deverá ser removida e subs-

Imposto de Renda 2014 Feriados 
Carnaval: 04/03/2014 
Carnaval é uma festa que se originou 
na Grécia em meados dos anos 600 a 520 
A.C. Através dessa festa os gregos realiza-
vam seus cultos em agradecimento aos deu-
ses pela fertilidade do solo e pela produção. 
Passou a ser uma comemoração adotada 
pela Igreja Católica em 590 D.C. É um perío-
do de festas regidas pelo ano lunar 
no cristianismo da Idade Média. O período 
do Carnaval era marcado pelo "adeus à car-
ne" ou do latim "carne vale" dando origem ao 
termo "Carnaval". Durante o período do Car-
naval havia uma grande concentração de 
festejos populares. O Carnaval moderno, 
feito de desfiles e fantasias, é produto da 
sociedade vitoriana do século XIX.   

Campanha Acidente Zero 
No último dia 04 de fevereiro , foi realizado no refeitório com a presença dos funcionários o 
primeiro sorteio referente a campanha de Acidente Zero. Após conseguirmos a marca de 
365 dias (UM ANO) sem acidentes de trabalho . 

Neste reinício da campanha o sortudo que levou pra casa 
o premio em dinheiro de R$ 362,00 foi o Raimundo Dias 
da Silva supervisor da produção . 

Ele não perdeu tempo e a oportunidade de 
se cuidar, utilizar os EPI´s, valorizar sua 
vida e voltar para sua família após um dia 
de trabalho, com um belo prêmio.  

Parabéns ao Raimundo e a todos por mais 
esta grande conquista. 

Entrega de Material Escolar 2014 

Como todo começo de ano, a Cooperfértil 
entrega a seus funcionários um KIT contendo 
material escolar . 

Os kit’s são divididos em configurações para 
atender as  crianças no pré-escolar, ensino 
fundamental da 1ª ao 5ª ano e 6ª ao 9ª ano . 

Este benefício faz parte da tradição da Cooperfértil  é sempre um 
momento esperado pelos filhos de nossos colaboradores . Quem 
não se lembra da alegria que era ter aquele material escolar novinho 
a cada início de uma nova série . 

A Receita Federal editou na sexta-feira, 21 de fevereiro, a Instru-
ção Normativa 1.445, que dispõe sobre a Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao 
exercício de 2014, ano-calendário de 2013. Com relação à obriga-
toriedade de apresentação da declaração de ajuste, houve uma 
pequena correção no valor. Estará obrigado a apresentar a decla-
ração quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superi-
or a R$ 25.661,70 em 2013. No ano passado, estava obrigado a declarar quem recebeu no 
ano acima de R$ 24.556,65.Também está obrigado a prestar contas ao Fisco quem recebeu 
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 
mil. Esse valor não foi alterado em relação ao ano passado. Relativamente à atividade rural, 
também foi feita uma correção no valor e estará obrigado a declarar quem obteve receita 
bruta anual em valor superior a R$ 128.308,50 – no ano passado, essa receita bruta teria 
que ser superior a R$ 122.783,25. 



 3 I n f o r m a t i v o  C o o p e r f é r t i l 

Cooperfértil Informa 

O que você pode fazer para economizar água? 

Instale torneiras 
com fechamen-
to automático. 
Elas geram  
uma economia 
de até 70 %. 

Use a lava louça 
e a lava-roupa 
na capacidade 
máxima sempre 
que puder. 

Para escovar os 
dentes molhe a 
escova e feche a 
torneira. Use um 
copo da água para 
enxaguar a boca. 

Adote habito de 
utilizar vassouras , 
não mangueira, 
para limpar calçada 
ou quintal das ca-
sas. 

Use um regador, e 
não mangueira, para 
regar as plantas. Pa-
ra limpar o carro use 
pano úmido ou balde 

Reduza o tempo 
de banho para no 
máximo 5 minutos 
e feche o registro 
ao se ensaboar. 

Ao lavar louça, limpe 
os resto de comida 
com uma esponja. 
Ensaboe tudo de uma 
vez para o enxágüe 
ser feito junto. 

Não deixe tornei-
ras gotejando. Em 
um único dia , 
esta torneira pode 
ter um desperdício 
de até 45 litros. 

Vendas de fertilizantes aumentam 5% em 2013 

As industrias de fertilizantes entregaram 31,08 milhões de tonela-
das de produtos aos agricultores brasileiros no ano passado. Esse 
volume, nunca registrado antes, superou em 5% o de 2012. 

Devido a demanda crescente dos produtores nacionais, o setor 
importou 21,7 milhões de toneladas de fertilizantes intermediários. 
Carlos Florence, diretor executivo da AMA (Associação dos Mistu-
rados de Adubos), diz que a grande demanda vem da soja, produto 
que teve a área elevada para 29,5 milhões de hectares em 2013, o 
que deve garantir uma safra recorde, acima de 90 milhões de tone-
ladas.  

Mato Grosso, líder na produção e soja no pais, destacou-se na 
compra de fertilizantes, segundo Florence. Ele ainda ressalta a 
importância do milho, da cana e do café. Detentor da principal área 
de cana-de-açúcar do pais e de boa área de café, São Paulo foi o 
segundo maior comprador de fertilizantes. 

“Foi um ano positivo para todos”, diz o executivo. As industrias tive-
ram demandas maiores e os produtores chegaram a pagar - princi-

palmente de setembro a novembro - 
menos em dólares.  

“É muito cedo para estimativas para 
2014, mas este não será muito dife-
rente do que foi 2013”, diz Florence. O 
produtor esta capitalizado e a deman-
da vai continuar. 

O Dono do Pedaço 
Na copa das arvores situadas no perímetro da Cooperfértil , reina absoluto um pássaro da família dos Falcões. O 
falcão-peregrino (Falco peregrinus) é uma ave de rapina diurna de médio porte que pode ser encontrada em todos 
os continentes exceto na Antártida. 

O falcão-peregrino mede entre 38 e 53 cm de comprimento, com uma envergadura de asas de 89-119 cm e peso 
de 0,6-1,5 kg, sendo as fêmeas maiores e mais pesadas que os machos.  

A sua plumagem é característica, em tons de cinzento-azulado no dorso e asas; cabeça preto-cinza com “bigode” 
escuro e queixo branco; bico escuro com base amarela; patas amarelas com garras pretas riscada de negro na 
zona ventral. Os olhos são negros com anel amarelo e relativamente grandes. As asas são afiladas e longas. Este 
pássaro tem demonstrado sua eficiência abatendo pombos em pleno vôo . Na foto ao lado ele estava na arvore  
que fica no pátio atrás da ADM na espreita de alguma vitima indefesa e nem se importou em ser fotografado . Esta 
cada vez mais comum ver espécies selvagens nas áreas urbanas . 

Dia 2 
Dirceu 

Alves de 
Souza  

Dia 12 
Fatima de 
Almeida 
Souza 

Dia 14 
Elza da 

Conceição 
Aureliano  

Dia 27 
José Apare-
cido Pereira 

Silva 

Dia 08 
Francisco 

Gerlano de 
Oliveira 

Dia 01 
José Ednal-
do Rocha 
da Silva 

Dia 09 
Joseane 
Alves de 
Azevedo 

Economia acima da média no horário de verão 

Da Agência Ambiente Energia* – A maioria dos estados economizou energia acima da 
média de consumo nacional, de 4,1%, na demanda do horário de ponta nos 120 dias de 
vigência do horário de verão. Uma exceção foi Minas Gerais, um dos grandes centros 
consumidores do Brasil, que, com uma economia de 4%, o que equivale a 319 mega-
watts (MW), registrou consumo abaixo da média nacional. Os ganhos referentes ao cus-
to evitado com geração térmica para se preservar os padrões de segurança do sistema 
resultaram em benefícios econômicos, de R$ 125 milhões, com a redução de geração 

térmica, no período de outubro/2013 a fevereiro/2014. Somam-se a esses custos R$ 280 milhões referentes 
ao custo evitado pela redução do valor da carga esperada para a ponta do Sistema Interligado Nacional – 
SIN de 2565 MW que teria sido atendido por geração térmica, totalizando um economia de R$ 405 milhões. 
A redução de energia de 295 MWmed representa 0,5% da carga dos subsistemas envolvidos, dos quais 220 
MW correspondem ao subsistema SE/CO e 75 MW ao subsistema Sul, e equivalendo a 8% do consumo 
mensal da cidade do Rio de Janeiro e 14% do consumo mensal de Curitiba, respectivamente. 
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HORA DO CAFÉ! 

Momento Saúde 

Cardápio de Março 

O Padre e o secador de cabelo 

Uma Senhora muito distinta estava em um avião  vindo da Suíça. Vendo que estava sentada ao lado de um padre simpático, perguntou: 
Desculpe-me, padre, posso lhe pedir um favor?  
Claro, minha filha, o que posso fazer por você?  
É que eu comprei um novo secador de cabelo sofisticado, muito caro. Eu realmente ultrapassei os limites da declaração e estou preocupa-
da com a Alfândega. Será que o Senhor poderia levá-lo debaixo de sua batina? 
Claro que posso, minha filha, mas você deve saber que eu não posso mentir!  
- O Senhor tem um rosto tão honesto, Padre, que estou certa que eles não lhe farão nenhuma pergunta. E lhe deu o secador. 
O avião chegou a seu destino. Quando o padre se apresentou à Alfândega, lhe perguntaram:  
-Padre, o senhor tem algo a declarar?  O padre prontamente respondeu:  
Do alto da minha cabeça até a faixa na minha cintura, não tenho nada a declarar, meu filho.  
Achando a resposta estranha, o fiscal da Alfândega perguntou:  
E da cintura para baixo, o que o Senhor tem?  
Eu tenho um equipamento maravilhoso, destinado ao uso doméstico, em especial para as mulheres, mas que nunca foi usado.  
Caindo na risada, o fiscal exclamou:  
- Pode passar, Padre! O próximo... 

Cirrose 
Doença crônica que faz com que o fígado deixe de de-

sempenhar funções como produzir Bile, controlar níveis de 

açúcar no sangue, produzir proteínas e metabolizar subs-

tancias. É causada principalmente por abuso de álcool e 

doenças como hepatite. Sintomas são náuseas, perda de 

peso, constipação, fadiga, icterícia, urina escura e perda 

de cabelo. No entanto, pode evoluir sem causar sintomas 

por algum tempo. Como é um processo irreversível e po-

tencialmente fatal, para evitar complicações mais serias 

são essenciais o diagnostico precoce e o tratamento ime-

diato. Em casos graves, o transplante 

de fígado é a única solução para a 

cura definitiva. Previna-se evitando 

abuso de álcool e controlando hepati-

tes ou outras doenças de fígado. 

Obesidade - Mitos e Verdades 
O combate a obesidade é um assunto importante! Porem, gera teorias diversas, 

muitas delas infundadas. Conheça alguns mitos e verdades: 

Mitos 

Pequenas reduções de 

ingestão calórica provo-

cam emagrecimento sig-

nificativo e duradouro; 

Metas menores de emagrecimento fun-

cionam melhor que metas ambiciosas; 

Emagrecimento rápido e acentuado 

esta associado ao efeito sanfona; 

Só aulas de educação física na escola 

já são o suficiente para combater a obe-

sidade infantil. 

Verdades 

Mudanças no estilo de 

vida são mais eficazes 

do que os remédio para 

emagrecer; 

Dietas ajudam perder peso, mas não 

é fácil mantê-las por longos períodos; 

Manter habito que provoca perda de 

peso colabora para manter a perda; 

Crianças obesas se beneficiam de 

programas que envolvem a família 

inteira. 


